
Zápisnica č. 4/2022 

zo zasadnutia finančnej komisie, zo dňa  12. 09. 2022  

 

 

Prítomní :  podľa prezenčnej listiny 

 

 

 

Program:  

1. Monitorovacia správa Akčného plánu mesta Senica za rok 2021 

    /prizvaná Mgr. Ľubica Kadlec Melišová/ 

   

2. Návrh dodatku č. 3/2022 VZN č. 63 o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa   

v materskej škole, zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osobe na čiastočnú úhradu 

nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD, na 

čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ, zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na 

čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 

/prizvaná Ing. Mária Výletová/ 

 

3. Návrh dodatku č. 6/2022 VZN č. 49/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na  

prevádzku a mzdy na dieťa /žiaka škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Senica            

     /prizvaná Ing. Mária Výletová/  

  

4. Prehľad plnenie príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za I. polrok 2022 

     /prizvaná Ing. Margaréta Ivanová, PhD. /  

 

5. Informácia o zmene rozpočtu na rok 2022 Zmenou rozpočtu mesta č. 2/22 

      

6. Informácia o zmene rozpočtu na rok 2022 Rozpočtovým opatrením primátora č.2/22 

           

7. Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2022 

 

8. Návrh Zásad poskytovania jednorazového finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na   

    povinnú školskú dochádzku 

 

9. Návrh na preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky pre Materskú školu                       

           

10. Rôzne.  

 

 

             Zasadnutie komisie začalo o 15.00 hodine na MsÚ, otvorila ho predsedníčka 

finančnej komisie Ing. Ľubica Vyletelová, ktorá privítala  prítomných a oboznámila ich 

s programom zasadnutia, ktorý bol jednohlasne schválený.  

Komisia bola uznášaniaschopná za účasti 5 členov. Zúčastnili sa všetci  prizvaní podľa 

jednotlivých bodov programu a zástupca primátora mesta.   

 

              

K bodu 1. 

 

Monitorovacia správa Akčného plánu mesta Senica za rok 2021, ktorá bola spracovaná v 

zmysle Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Senica na roky 2016 – 

2022.   Členov komisie informovala prizvaná Mgr. Ľubica Kadlec Melišová.  

V Akčnom pláne mesta Senica  na rok 2021 zodpovednými inštitúciami plánovaná realizácia 

188 aktivít. Z nich bolo v skutočnosti zrealizovaných 113 čo predstavuje 60,11 % plnenie 

akčného plánu. Značný dopad na realizáciu aktivít mala pandemická situácia v súvislosti s 

COVID 19, čo sa odzrkadľuje vo všetkých prioritných oblastiach. Najnižšie plnenie dosiahla 



prioritná oblasť ENVIRONMENTÁLNA v roku 2021 dosiahla plnenie vo výške len 37,84 %, 

bolo spôsobené nepredpokladaným odchodom odborného zamestnanca.  

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.1:     Hlasovanie: za 5,     proti: 0,     zdržal sa: 0     

 

Finančná komisia berie na vedomie Monitorovaciu správu Akčného plánu mesta Senica za 

rok 2021 a odporúča  MsZ na schválenie.  

    

   

K bodu 2. 

 

Návrh dodatku č. 3/2022 VZN č. 63 o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa   

v materskej škole, zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osobe na čiastočnú úhradu 

nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD, na 

čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ, zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na 

čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni. Členov komisie 

informovala prizvaná Ing. Mária Výletová. Z dôvodu nárastu cien potravín na jedno jedlo sa 

navrhuje prejsť z finančného pásma 2 do finančného pásma 3. Pre deti v materskej škole a 

žiakov na 1. stupni by to bol nárast +0,09 €/deň a pre žiakov na 2. stupni + 0,10 €/deň. 

 

   S T A N O V I S KO  komisie č.2:  Hlasovanie:   za 5,    proti: 0,     zdržal sa: 0   

 

Finančná komisia berie na vedomie tento Návrh dodatku č. 3/22 VZN č.63 a odporúča MsZ 

na schválenie. 

 

 

K bodu 3. 

 

Návrh dodatku č. 6/2022 VZN č. 49/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na 

prevádzku a mzdy na dieťa /žiaka škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Senica. 

Členov komisie informovala prizvaná Ing. Mária Výletová. Zvýšenie je vypočítané 

z jednotkového koeficientu, ktoré mestá a obce financujú z výnosu DPFO čo predstavuje 

sumu 103,05 Eur na jedného prepočítaného žiaka. Tieto údaje budú východiskové aj pre 

tvorbu rozpočtu pre rok 2023. 

 

S T A N O V I S KO  komisie č.3:  Hlasovanie: za 5,    proti: 0,     zdržal sa: 0     

 

Finančná komisia berie na vedomie tento Návrh dodatku č. 6/2022 VZN č. 49/2013            

a odporúča MsZ na schválenie. 

 

 

K bodu 4.  

 

Prizvaná Ing. Margaréta Ivanová, PhD. riaditeľka MsKS informovali komisiu o plnení  

rozpočtu k 30. 6. 2022. Celkové príjmy  boli plnené na 50,12 % a celkové výdavky  boli 

čerpané tiež na 50,12 %, čo predstavuje vo finančnom vyjadrení 399 925 Eur. Kapitálové 

výdavky boli čerpané vo výške 44 551 Eur, čo je 31,82% z plánovaných kapitálových 

výdavkov. 

     K plneniu za jednotlivé časti rozpočtu za mesto informoval Ing. Róbert Mozolič. Mesto k 

30.6. 2022 skončilo s prebytkom 1 352 206,12  EUR. Príjmy spolu boli naplnené na 41,03 % 

čo je 13 035 343,11 Eur. Výdavky spolu boli čerpané na 36,84 % čo je 11 683 136,99 Eur. 

Záväzky po lehote splatnosti sa postupne splácajú a  sú vo výške 165 391,- Eur. Úverovú 

zadlženosť máme 16,15%. 

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.4:  Hlasovanie:   za 5,    proti: 0,     zdržal sa: 0   

 



Finančná komisia berie na vedomie Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií 

v jeho riadení za I. polrok 2022 a odporúča MsZ na schválenie. 

 

 

K bodu 5.  

 

Informácia o zmene rozpočtu  na rok 2022 Zmenou rozpočtu mesta č. 2/22. Ing. Róbert 

Mozolič, vedúci finančného oddelenia informoval komisiu, že v tejto zmene rozpočtu okrem 

iných  boli rozpísané do príjmovej a výdavkovej časti  účelovo určené finančné prostriedky zo 

štátneho rozpočtu, ktoré sa MsZ dávajú na vedomie.  

Celkové príjmy a výdavky rozpočtu sa zvyšujú o rovnakú čiastku 189 416,- Eur, prebytok 

rozpočtu sa nemení ostáva vo výške 57 242,- Eur. 

 

      S T A N O V I S KO  komisie č. 5:  Hlasovanie: za 5 ,    proti: 0,     zdržal sa: 0   

 

Finančná komisia berie na vedomie informáciu o zmene rozpočtu na rok 2022 Zmenou 

rozpočtu mesta č. 2/22 a odporúča MsZ na rokovanie.  

 

 

K bodu 6.  

 

Informáciu o zmene rozpočtu  na rok 2022 Rozpočtovým opatrením primátora č. 2/22 podal 

Ing. Róbert Mozolič. Zmenami rozpočtu sa celkové príjmy a výdavky rozpočtu mesta 

nemenia, ostávajú s celkovým prebytkom vo výške 57 252,- Eur.  

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.6:  Hlasovanie: za 4,     proti: 0,     zdržal sa: 1   

 

Finančná komisia berie na vedomie informáciu o zmene rozpočtu na rok 2022 Rozpočtovým 

opatrením primátora č. 2/22 a odporúča MsZ na rokovanie. 

 

 

K bodu 7.  

 

Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2022. Komisiu informoval Ing. Róbert Mozolič.  

Návrhom sa celkové príjmy rozpočtu mesta zvyšujú o 7 636 897 Eur a celkové výdavky 

rozpočtu mesta sa zvyšujú o 477 211 Eur. Prebytok rozpočtu mesta na rok 2022 sa zvyšuje 

o 159 686 Eur a rozpočet mesta je zostavený s celkovým prebytkom vo výške 216 928 Eur. 

 

S T A N O V I S KO  komisie č.7:  Hlasovanie: za 4,    proti: 0,     zdržal sa: 1     

 

Finančná komisia berie na vedomie Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2022 a 

odporúča MsZ na schválenie. 

 

 

K bodu 8.  

 

Návrh Zásad poskytovania jednorazového finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na   

povinnú školskú dochádzku. Ing. Róbert Mozolič komisiu informoval, že tento príspevok má 

za účel prispieť na pokrytie nevyhnutných výdavkov spojených s nástupom dieťaťa na 

povinnú školskú dochádzku. Tento môže byť v maximálnej výške 100,- Eur. Vyplatenie tohto  

jednorazového príspevku bude definované v Zásadách. 

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.8:  Hlasovanie: za 5,     proti: 0,     zdržal sa: 0   

 

Finančná komisia berie na vedomie Návrh zásad  a odporúča MsZ na schválenie. 

 



K bodu 9.  

 

Návrh na preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky pre Materskú školu. 

Tieto preklasifikované finančné prostriedky vo výške 3 202,28 Eur budú použité na nákup 

elektrického kotla pre školskú jedáleň pri MŠ.                       

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.9:  Hlasovanie: za 5,     proti: 0,     zdržal sa: 0   

 

Finančná komisia berie na vedomie preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové 

výdavky  pre Materskú školu a odporúča  MsZ na schválenie. 

 

          

 

     Zasadnutie komisie ukončila predsedníčka, spolu so zástupcom primátora Mgr. Filipom 

Lackovičom poďakovaním prítomným za činnosť vo finančnej komisii. 

 

 

 

 

 

                                                                                  Ing. Ľubica Vyletelová   

                                                                                    predsedníčka komisie   

 

 

 

Zapísal: M. Rišková – tajomníčka FK 

 

      

 

 


